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ْم�ُس  ال�شَّ تُ�ْشِرُق  َحيُْث   ، الأَْر�ِس  ِمَن  مالَية  ال�شَّ المناِطِق  اإِْحَدى  في 

داِئًما ، عا�َشْت اأَميرةٌ �ُشجاعٌة !

ي�ِس َوالـَجناَحيِْن ،  َوفي �َشباِح اأََحِد الأَيَّاِم طاَر نَْحَوها طاِئٌر اأَْزَرُق الرِّ

َواأَ�ْشَقَط ِر�شالًة كاَن يَـْحِملُها ثُمَّ ابْتََعَد ُم�ْشِرًعا .



ماذا ؟ لََقْد تاهَ الأَميُر في َطريِق الَعْودِة اإِلى َوَطِنِه !

اأَ�ْشياَء في َحقيبٍة َكبيرٍة ، َوَو�َشَعْت فيها بَْع�َس الـُحلّي  ةَ  اأَ�ْشَرَعِت الأَميرةُ ، َوَجَمَعْت ِعدَّ

تَـْحتاُج  َقْد  الَّتي  الأَلْواِن  َوبَْع�َض   ، وفيَِّة  ال�صُّ الـُخيوِط  َوبَْع�َض   ، الرُّخاِم  ِمَن  الـَم�ْصنوعِة 

اِحرِة  َقلْعِة »ال�شَّ اإلى  ماِل  ال�شَّ اأَْق�َشى  نَْحَو  َراأْ�ًشا  ِلنَتَِّجَه  َوالآَن  ِلنَْف�ِشها:  ثُمَّ قالَْت  اإلَيْها.. 

تُوبْ�شي تُوْرفي « !





»ما َداَم الأَْمُر َكَذِلَك .. ابْـَحثي اإًِذا َعِن الـِمْفتاِح !

َجرِة  ال�شَّ اأَِو  الُكّمثَرى  َو  التُّفاح  اأَو   ، الُكّمثَرى  اأَِو  اِح  فَّ التُـّ اأَْعلَى �َشَجرِة  الـِمْفتاَح  اإِنَّ 

ْعلَى  الَّتي تَبَْداأُ ِثماُرها ِبِثـماِر الُكّمثَْرى . َواإِذا لَـْم تَْعثُري َعلَى الـِمْفتاِح، �َشاأَُقيُِّدِك اأَ

َجرِة َمَع ُفروِعها .. ثُـمَّ اأُلِْقي ِبِك بَعيًدا« . ال�شَّ

جاعُة َعلَى الـِمْفتاِح ؟ تَُرى .. َهْل َعثََرِت الأَميرةُ ال�شُّ



ابٍة ُمـْحَكمِة الَغلِْق« ! »ياه ! يا لَـها ِمْن بَوَّ
جاعُة َذِلَك ، َوِهَي تُـحاوُل نَْزَع الُقْفِل ِمْن َعلَى  قالَْت الأَميرةُ ال�شُّ
ِت  ابِة ، َو�َشدَّ َجرِة الـُمْرِعبِة ، حاِر�شِة الَبوَّ ْت ُفروُع ال�شَّ ابِة. اْهتَزَّ الَبوَّ
ريَق قاِئلًة: » لَيْ�َض ُهناَك اأَْدنَى اأََمٌل .. لَْن تَْدُخلي ُهنا اأَبًَدا! «  الطَّ

ْدُخَل ! « . ِت الأَميرةُ ِباإِ�ْصراٍر قاِئلًة : » بَْل يَـِجُب اأَْن اأَ َردَّ





»هاهاها ! لََقْد َعثَْرِت َعلَى الـِمْفتاِح ِبـَمهارٍة . َح�َشًنا يُـْمِكنُِك الُعبوَر الآَن«.

عٍة: َطريٌق َوْرديٌّ ، َواآَخُر اأَْزَرُق ثُمَّ اأَبْيَ�ُس؛  ةُ ُطُرٍق ُمتََفرِّ ابِة ، َظَهَرْت ِعدَّ بَْعَد َفتِْح الَبوَّ

ُرَق الـَمْر�صوفَة ِبالـِحَجارِة ! ثُمَّ َوْرديٌّ اأَْزَرُق َواأَبَْي�ُس ... اإِلَْخ ، ما اأَْكثََر َهِذِه الطُّ

ريَق الـَخَطاأَ ، ِلـُربَّـما �صاَدْفُت ُوحو�ًصا،  قالَِت الأَميرةُ ِلنَْف�ِصها : » اإِْن �َصلَْكُت الطَّ

كوَن َحِذرًة « . ِمَن الأَْف�َشِل اأَْن اأَ

جاعُة ؟  تَُرى .. اأَيُّ َطريٍق �َشلََكتُْه الأَميرةُ ال�شُّ



ريِق الَوْردّي ، ثُمَّ الأَْزَرِق ثُمَّ الأَبَْي�ِض ، اإِْذ ِبالأَميرِة تَـِجُد  بَْعَد ُعبوِر الطَّ

�َشاأَلَتُْه   ... ِج�ْشَمُه  ُك  يُـَحرِّ �شاِهٍق  َكـَجَبٍل  ِعْمالٍق  َوْح�ٍس  اأَماَم  نَْف�َشها 

ْن اأَِجَدها ؟«  اِحرِة الَغريبِة .. اأَيَْن يُْمِكُن اأَ الأَميرةُ : »اإِنِّي اأَبْـَحُث َعِن ال�شَّ

احرةُ الَّتي اأَْف�َشَدْت ِطالَء اأَظاِفِر َقَدَمي ؟ اإِنِّي  اأَجابَها الَوْح�ُس : »ِتلَْك ال�شَّ

وؤاِل َعنْها« . ا الآَن، َفال تُْزِعجيني ِبال�صُّ ٌب ِجدًّ غا�صِ

جاعِة ِفْكَرةٌ َوجيهٌة ؛ َفقالَـْت :  ِعنَْدها، َطَراأَْت لالأَميرِة ال�شُّ

اٍب ، َولَِكْن،  »�َشْوَف اأُعيُد ِطالَء اأَظاِفِر َقَدَميَْك ِبلَْوٍن َجذَّ

ِة الأُْخَرى «.  فَّ ِلقاَء َذِلَك ، �صاِعْدني َعلَى الُعبور اإلى ال�صِّ

تَُرى .. ما الأَلْواُن الَّتي تَـْحتاُجها الأَميرةُ ؟





نَِت الأَميرةُ اأَظاِفَر َقَدَمي الَوْح�ِس ِبلَْونَيِْن . لَوَّ

قاَل الَوْح�ُس : » �ُشْكًرا اأَيَّـتُها الأَميرةُ ! �ُشْكًرا َجزياًل ، تَبْدو اأَظاِفري 

ا ! « . الآَن َجميلًة ِجدًّ

ويلَـتَيِْن ، َفاأَ�ْصَبَحتا  َد - ِمْن َفْوِرِه - �صاَقيِْه الطَّ َوَكـَما َوَعَدَها الَوْح�ُض ، َمدَّ

ِة الأُْخَرى . ـفَّ َكاأَنَّـُهما َطريٌق ، َعَبَرْت َعلَيِْه الأَميرةُ اإلى ال�صِّ

دع الطفل يميز ن�سق ترتيب األوان الطلء لأظافر الوح�س، قبل النتقال اإلى ال�سفحة التالية.





بَْع�َض النَّ�صاني�ِض ، الَّتي َقالَْت  ِبالُفروِع ، قابَلَِت الأَميرةُ  ى  ريِق الـُمَغطَّ َوفي الطَّ
اِحرِة الَّتي َطَرَدتْنا ِمْن َمكاِننا ؟ اإِنَّنا َم�ْشغولوَن  لَـها: » يَبْدو اأَنَِّك تَبَْحثيَن َعِن ال�شَّ

لَيْها«. قامِة فيِه ، َوِلَذِلَك لَْن نُْر�ِصَدِك اإِ الآن ِبالبَـْحِث َعْن َمكاٍن اآخَر ِلاْلإِ
فاُق ، ماذا لَْو َوَجْدُت َمكاًنا ُمنا�ِشًبا لَُكم ، َهْل  اأَيُّها الرِّ : »َح�َشًنا  قالَِت الأَميرةُ 

اِحَرة ؟ « . ريِق اإلى ال�صَّ يُـْمِكنُُكْم - ِعنَْدِئٍذ - اأَْن تُـْخِبروني َعِن الطَّ
اأَجابَت النَّ�شاِني�س َعلَى الَفْوِر : » نََعْم ، َوِبُكلِّ تَاأْكيٍد ، َهيَّا اأَ�ْشِرعي ، َوابَْحثي لَنا 

َعِن الـَمكاِن الَّذي �َشنُقيُم فيِه « .
جاعُة َعلَى َمكاٍن ُمنا�ِصٍب لإِقامِة النَّ�صاني�ض ؟ تَُرى .. َكيَْف َعثَرِت الأَميرةُ ال�صَّ





جاعُة َعلى َمكاٍن ُمنا�ِصٍب لإِقامِة النَّ�صاني�ض ، الَّتي َفِرَحْت  َعثََرِت الأَميرةُ ال�صُّ

دِّي اإلى َقلْعِة  ريِق الـُموؤَ ِبِه َكثيًرا ، َفاأَ�صاروا - ِمْن َفْوِرِهم - ِلاْلأَميرِة َعلَى الطَّ

اِحرِة . ال�شَّ

اِحرِة . ًة اأُْخَرى ، َم�َصِت الأَميرةُ في َطريِقها �َصْوَب َقلْعِة ال�صَّ َوَمرَّ



حها  تو�سَّ التي  الُقروِد  تْرتيب  ن�سِق  اإلى  بنْف�سه  ل  يتو�سَّ ْفل  الطِّ دع 

فحِة التالية. ورة التى اأماَمه قْبَل النتقال اإلى ال�سَّ ال�سُّ





 .. النَّْهِر  َفْوَق  ُج�شوٍر  ثاَلثُة  الأميِرة  اأماَم  َظَهَرْت   ، الَوْقِت  ِمَن  َفتْرٍة  بَْعَد 
كانَْت تَْحتَها بَْع�ُس التَّما�شيِح فاِتـحًة فكوكها ِب�َشراهٍة.

تَ�شاَءلَْت الأَميرةُ في َفَزٍع : » يا لَلْـَهْوِل!  تَُرى .. اأَيُّ 
ُت  ِج�ْصٍر اأَنْ�َصُب ِلُعبوِر َهَذا النَّْهِر؟«، ثُمَّ قالَْت: »لََقْد بََداأْ

َد الِج�ْشَر ، َولَِكْن ِعنَْدما انَْعَك�َشْت  ْن اأَُحدِّ اأَ�شيُر دوَن اأَ
ِظالُل الَقَمِر َعلَى ماِء النَّْهِر، اأَْدَرْكُت اأيَّ ِج�ْشٍر 

َعليَّ اأَْن اأَْعبَُرهُ«.
تَُرى.. اأيُّ ِج�ْشٍر َعَبَرتْه الأَميرةُ ؟



اِحــرِة تُوبْ�صــي تُورفـي«! . َهتََفِت الأَميرةُ َقاِئلًة : »لََقْد َو�َصلُْت اأَخيًرا اإِلى َقلْعِة »ال�صَّ
جاعُة !« ..  ابَة ، لََقْد َو�َصلَِت الأَميرةُ ال�صُّ - »اْفتَحوا َفْوًرا الَبوَّ

ابُة ُمْغلَقًة، َولَِكْن كانَْت ُهناَك اأَ�ْشواٌت عاليٌة َم�ْشموعٌة . ما زالَِت الَبوَّ
وِب الـَمْو�صوِع  ِفتِة : »ابْـَحْث َعْن قاِلِب الطُّ َمْهاًل! يوَجُد �َصْيءٌ َمْكتوٌب ُهنا َعلى َهِذِه الالَّ

ِتِك !«. في َغيِْر َمكاِنِه ، َوا�ْصَغْط َعلَيِْه ِبُكلِّ ُقوَّ



نَّ ُهناَك  ْدرََكْت اأَ َظَر ، اأَ ميرُة النَّ ْمَعَنْت الأَ َوِعْنَدما اأَ

ا َعَلى ُجْدراِن الَقْلعِة ، َعَليْها  ْي�سً َق�اِعَد َمْكت�بًة اأَ

يُّ َهِذِه الَق�اِلِب َغيُْر َمْ��س�عٍ  بَِعها . ُتَرى .. اأَ ْن تـتَّ اأَ

حيِح ؟ في َمكاِنِه ال�سَّ





ابُة ! « قالَِت الأَميرةُ : »يَاه ! لََقِد انَْفتََحِت الَبوَّ
ِعنَْدما َدَخلَِت الأَميرةُ، َوَجَدْت نَْف�َصها اأَماَم قاعِة َولِئَم �َصْخمٍة ِللْغايِة.. 
َولَِكْن لْجتياِزها ، كاَن َعلَيْها اأَْن تَ�ْشتَبِْعَد بَْع�َس الأَ�ْشياِء المْوجودِة اأماَم 

�ْصياَء ؟«. �َصُع َهِذِه الأَ الـَمْدَخِل . َوتَ�صاَءلَْت:  »اأَيَْن اأَ
ِعنْدَما اأَْمَعنََت الأَميرةُ النََّظَر ، اْكتَ�َشَفْت اأَنَّ ُهناَك بَْع�َس الأَ�ْشياِء الـَمْفقودِة 

ِة اأَماِكَن .  ِمْن ِعدَّ
ماَم الـَمْدَخِل؟ بْعَة الَّتي كانَْت اأَ تَُرى .. اأَيَْن َو�َصَعِت الأَميرةُ الأَ�ْصياِء ال�صَّ
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َوبَيْـنَما كانَِت الأَميرةُ تَْعبُُر قاعَة الَولِئِم ، لَـَمَحْت ُحـْجرًة �َشغيرًة ..

ٍة، قائلة: َوِعنَْدما َدَخلَِت اإليها ، اأََخَذْت تَ�ْصُعُل ِب�ِصدَّ

ا ِمْن َفْو�َشى ! ُكلُّ �َشْيٍء ُهنا لَيْ�َس في َمكاِنِه« . »يا لَـها َحقًّ

تَُرى .. اأَيَْن يُـْمِكُن اأَْن يَكوَن الأَميُر في َهذا الـَمكاِن ؟





اِحرةُ �صاِخرًة : » هاهاها ! اأَنِْت اإًِذا الأَميرةُ الَّتي جاَءْت ِلتُنِْقَذ الأَميَر ؟  �صاَحِت ال�صَّ

اِحرةُ ِمَن الُغباِر اإلى الأُْرجوحِة . َهذا اأَْمٌر ُم�ْشتَحيٌل ! « . َوفي لَـْمِح الَب�َشِر َوثََبِت ال�شَّ

 ، َحقيَبِتها  ِمْن  وفيِة  ال�صُّ الـُخيوِط  بَْع�َض  ميرةُ  الأَ اأَْخَرَجِت   ، اأيْ�ًصا  الَب�َصِر  لَـْمِح  وفي 

اِحرِة ، ثُمَّ اأَْوثََقتْها ِباإِْحكاٍم . تْها َحْوَل ال�شَّ َولَفَّ

ي ِوثاقي في الحاِل ! « . اِحرةُ : » ل ، ل ، ُفكِّ �َصَرَخِت ال�صَّ

لَتُْه  ْحظِة ، َفتََح الأَميُر باًبا �َصغيًرا َوَخَرَج ِمنُْه، َف�َصاأَ وفي َهِذِه اللَـّ

الأميرةُ : »اأَيُّها الأَميُر، َهْل اأَنَْت ِبـَخيٍْر ؟ « .

�ٌس ، وفيما َعدا َذِلَك  اأَجابَها : » اأَيَّتُها الأَميرةُ ، اإِنَّ َراأْ�ِشي ُم�َشوَّ

َفُكلُّ �َشْيٍء َعلَى ما يُرام«.

َهْل   « الأَميرةُ:  لَُه  قالَْت   -

تَ�ْصتَطيُع ُم�صاَعَدتي ؟ اإِنِّي اأُريُد 

تَنْظيَف َهذا الـَمكاِن « .





اِحرةُ تَ�ْشُرُخ ... َظلَِّت ال�شَّ
لَِكنَّ الأَميرةَ كانَْت َم�ْصغولًة ِبتَنْظيِف الـَمكاِن ؛ َفاأزالَْت 
ُكلَّ  واأَعاَدْت  الَحواِئِط،  َعلَى  ِمْن  َوالُغباَر  الَعنَْكبوِت  �ِشباَك 
الأَ�ْصياِء الـُمَبْعثَرِة ُهنا َوُهناَك اإلى اأَماِكِنها ، ثمَّ اْختاَرْت بَْع�َض 
اِحرِة ، َواأَ�صاَفْت  الـُحلّي الـَم�ْصنوعِة ِمَن الرُّخاِم ؛ ِلَربِْط �َصْعِر ال�صَّ
اِحرِة ،  بَْع�ًصا ِمنْها َعلَى ثَْوِبها الأَ�ْصَوِد. َوبَْعَد تَ�ْصفيِف �َصْعِر ال�صَّ

َل �َشْكلُها اإِلى اأَميرٍة َجـميلٍة.. تَـَحوَّ
َفقالَِت الأَميرةُ ، َوِهَي تَنُْظُر في الـِمْراآِة: اأَيَّتُها الأَميرةُ »تُوبْ�شي 

تُوْرفي« اأَنِْت الآَن راِئعُة الـَجماِل!«.
اِحرةُ اإلى الِمْراآِة َوقالَْت: فيما  ا ؟ .. نََظَرِت ال�صَّ - » ياه ! َهْل َهِذِه اأَنا َحقًّ
َم�َصى كاَن َمْظَهري َغيَْر ُمَهنَْدٍم ، َولَِكنِّي الآَن اأَْجَمُل ِبَكثير« .  
الـُم�ْشِرقُة، في  َوابِْت�شاَمتُها   ، اِحرِة  ال�شَّ �َشْكُل  اأَ�ْشَبَح 
يرًة . ا يَُدلُّ َعلَى اأَنَّـها لَيْ�َشْت �ِشرِّ ُمنْتََهى الـَجماِل ؛ ِممَّ



»اإِنِّي اأَْدعوِك ِلِزيارِة اأَْر�ِس الـَجنوِب ، َهيَّا ِبنا َمًعا« . 

اِحرةُ »تُوبْ�شي تُورفي«  جاعُة ، َوالأَميُر َوال�شَّ َوعاَدِت الأَميرةُ ال�شُّ

عادةُ . َمًعا اإلى اأَْر�ِض الـَجنوِب ، َوَقْد َغَمَرتُْهم الَفْرحُة َوال�صَّ

َفِق  ـماءُ اإلى لَْوِن ال�شَّ لَِت ال�شَّ َوَمرَّ َعلَيِْهم الَوْقُت في َمَرٍح ، َحتَّى تَـَحوَّ

ْم�ِض . اِئِع ، ُمْعِلنًة ُقْرَب ُغروِب ال�صَّ الرَّ





تنمية مفاهيم حسابية من خالل اللعب

دعنا ن�سنع ثمرة على حامل خ�سبي
اأهداف اللعبة : فهم وتكوين نماذج.

اأدوات اللعبة : اأكثر من �ست ع�سى خ�سبية ، ورق ، قلم ر�سا�س ، 4 اأنواع مختلفة من 
الثمار ) تقطع ع�سر �سرائح من كل ثمرة ( .

خطوات اللعبة :

ورقة  على  ار�سم   . والديك  اأو  لك  �سديق  مع  اللعبة  اأداء  يمكن   -1
الآخر  الطرف  يفعل  وكذلك   ، حامل  على  مو�سوعة  لثمرة  نموذًجا 

الم�سارك في اللعبة .

3- اقلب الورقة لمدة 10 ثوان ، ثم قم بعمل نموذج مماثل للنموذج 
تنتهي من  وعندما   .. تن�سيقه  اأو  ترتيبه  �سر  ك�سف  اإلى  تو�سلت  الذي 

عمل النموذج ، قم بعمل مطابقة بين الورقتين ؛ لتتاأكد من اأن ما قمت 

به من نموذج يطابق النموذج ، الذي ا�ستطعت التو�سل اإلى ترتيبه من 

قبل .

5-  بالطبع .. يمكنك اأن تتناول ال�سرائح ح�سب الن�سق ، الذي اخترته 
في ترتيب الثمار ؛ مما يوؤكد فهمك للنموذج الذي قمت بتكوينه .

2- قم بق�س النموذج الذي اخترته لترتيب الثمار .
كونه  الذي  اأو   ، كونه  الذي  النموذج  ن�سق  �سر  اإلى  يتو�سل  من  الفائز 
النحو  على  الن�سق  ترتيب  اإن  يقول  كاأن   ، اللعبة  في  الم�سارك  الطرف 

الآتي : » تفاحة - طماطم - موز - ..... تفاحة - طماطم - موز « .

الخطوتين  نف�س   ) اللعبة  في  الم�سارك   ( الآخر  الطرف  يوؤدي   -4
ال�سابقتين )2 ، 3( بعمل ن�سق اآخر .. وبعدها يقوم كل منكما بترتيب 

�سرائح الثمار ح�سب كل نموذج في طبق خا�س به .. ولي�ستمتع كل منكما 

بتناول �سرائح الثمار ..



دليـل اإر�شـادي 

ا  ا�ستناًدا على العنا�سر التي ت�سنع القواعد ، يمكن اأن يتخذ النموذج �سكًل ب�سريًّ
و�سمعيًّا وطبيعيًّا .

اأو تتبع قواعد  تكت�سف في هذه الق�سة مغزى القواعد ، وذلك في ترتيب الفاكهة 
تلوين اأظافر الوح�س ، اأو ا�ستعمال األوان مختلفة لتلوين اأظافر قدم الوح�س اإلخ ... 
وغالًبا ما توؤكد اأوجه التماثل في هذه النماذج الب�سرية . وبالعثور على المكان المنا�سب 

لإقامة الن�ساني�س ، يمكنك اأن تخو�س تجربة النمط الطبيعي .
ومن خلل نماذج الأن�سطة المختلفة ، ي�ستطيع الأطفال التعرف على الهدف من و�سع قواعد، 
العلقة  ا�ستيعاب  اأو  فهم  اإلى  بالإ�سافة   .. المنطقي  الريا�سي  ت�سورهم  اأو  روؤيتهم  وتنمية 
الحاكمة بين الأ�سياء ، التي تكون لديهم القدرة على روؤيتها اأو توقعها اأو التو�سل اإليها ، بما 

ي�سمح لهم بتنمية روؤية عميقة ، لما تت�سمنه حياتهم اليومية من اأحداث .
ي�سعد الأطفال بالفطرة حين يقومون بعمل قواعد خا�سة بهم ، وكذلك اكت�ساف النماذج )اأ 
ب جـ - اأ ب جـ ، اأو اأ ب ب - اأ ب ب  ، اأو اأ اأ ب - اأ اأ ب(.. اإنهم يفكرون في قواعد خا�سة بهم 
عندما يح�سون قوالب الطوب، اأو عندما يل�سقون المل�سقات اأو ر�سم الت�سميمات ، اإذ اإنهم 
يقومون بخطوات تت�سمن هذه القواعد . ول�سمان ا�ستمرار هذا النوع من الف�سول الذي يخدم 
الأ�سياء - ب�سفة م�ستمرة -  اأن تدر�س هذه  ، يجب عليك  الأن�سطة  النماذج من  درا�سة هذه 

وبحر�س �سديد على التمتع باكت�ساف هذه الأ�سكال والقواعد باأنف�سهم. 
واأن ت�ساعدهم في حياتهم اليومية على ال�سعور بالفرح وال�سعادة ، عند ممار�سة هذه الأن�سطة، 

التي تمكنهم من اكت�صاف الأنماط  وكيفية �صناعة النماذج .

ا�ستيعاب المفاهيم الح�سابية 
من خلل ا�ستقراء النمط اأ ب جـ 



a - b - c نَـَمُط الَعالقِة َعلَى ِمنْواِل

ِبالإِ�شافِة اإلى الَقواِعِد الـُمَميِّزِة لأَْر�ِس الَقواِعِد

َفاإِنَّ ُهناَك َقواِعَد اأُْخَرى َغيَْر َمْرئيٍَّة ، 

تَُرى .. اأَيَْن يُْمـِكُن اأَْن تَـْختَِبَئ َهِذِه الَقواِعُد ؟

الـُمْستََوى الثَّاني

ْت ُمْنَتجاُت الآي�س ِكريم في الَعَربِة  َلَقْد ُعِر�سَ
�َسِق الآتي : �سِة ِلَذِلَك َعَلى النَّ الـُمَخ�سَّ

يكولَته . واِحدة َفراْولة ، ُثمَّ اْثَنتاِن ِمَن ال�سِّ



» َتَتراوُح اأَْلواُن الـِحجارِة ، اأَ�ْسَفَل َهذا 
َفِر  َوالأَ�سْ الأَْزَرِق  َبْيَن  ما   ، ريِق  الطَّ

َوالُقْرُمزّي « .

جاعِة َدْعوُة األَميرِة الشُّ

ْر�ِس الـَجنوِب . َولإِنْجاِز  اِحرِة » تُوبْ�شي تُوْرفي « ِبزيارِة اأَ جاعِة ِلل�شَّ لََقْد �َشَمَحْت َدْعوةُ الأَميرِة ال�شُّ

َذِلَك ، كاَن يَـِجُب َعلَيْها اأَْن تَْعبُـَر اأَْر�َض الَقواِنيِن .

اِحرِة » تُوبْ�صي تُوْرفي « ؟ تَُرى .. َهْل يَـِجُب اأَْن نَتَِّبَع َطريَق ال�صَّ



الـُمْستََوى الثَّاني

a - b - c : نَـَمُط الَعالقِة َعلَى ِمنْواِل
ِة ِبِه .. َهَل يُـْمِكنَُك  عادِة تَْرتيِب َمالِب�ِصِه في َخزانِة الـَمالِب�ِض الخا�صَّ يَقوُم الَوْح�ُض ِباإِ

ِد الـَمالِب�َض الَّتي  َمْعِرفُة النَّ�َصِق الَّذي َرتََّب به الَوْح�ُض َهِذِه الـَمالِب�ِض؟ َحدِّ
ولِب. �َصتَُعلَُّق في الأَماِكِن الخاليَة ِمَن الدُّ

ياه ، َولَِكنَّ ُهناَك �َصيًْئا ما لزاَل يَ�ِصذُّ َعِن نَ�َصِق التَّْرتيِب .

اِحرةَ » تُوبْ�شي تُوْرفي « في اإِيجاِد َهذا  حاِوْل اأَْن تُ�شاِعَد ال�شَّ

النَّ�َشِق .



اِحرةُ تُوبْ�صي تُوْرفي « ِبـُم�صاَعدِة الَوْح�ِض في تَنْظيِف بَيِْتِه الـَمِليء ِبالَْفْو�َصى . تَقوُم »ال�صَّ

َعَليَّ  َيـِجُب  الَّذي  الِكتاِب  َلْوُن  ما 
ُعُه َبْعَد َذِلَك ، َح�َسَب َتْرتيِب َهِذِه  َو�سْ

الُكُتِب؟

ُكرٌة ، ُثمَّ َعرو�سٌة ، ُثمَّ َعرو�سٌة ، ُثمَّ ُكرٌة، ُثمَّ 
 .......... ُكرٌة،  ُثمَّ   ، َعرو�سٌة  ُثمَّ   ، َعرو�سٌة 

ُعُه َبْعَد الُكرِة ؟ اإًِذا ، ما الَّذي َعَليَّ َو�سْ

تَْنظيُف بَْيِت الَوْحِش الَّذي تَْملؤُه الَفْوَضى :
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ة ريا�سّيات تاْن - تاْن)1( ِق�سَّ

َة : َكْيَف َتَرى الق�سَّ

احرة الغريبة « ُمغامرًة لأميرة �سجاعة ، حاولت الو�سوَل اإلى قلعة ال�ساحرة » ُتوْب�سي ُتوْرفي « لكي تنقَذ الأمير  ة » قلعة ال�سَّ َتتناول ق�سَّ
جاع. كان على الأميرة اأن َتـْجتاَز » اأر�س القواعد « .. وفي كل ُبْقعٍة من هذه الأر�ِس ، كان على الأميرة اأن ت�سل اإلى القاِعدة المتَّبعة؛  ال�سُّ
ال�ساحرة  و كيف كانت �سخ�سية  ؟  المطلوبة  القواعد  اإلى  َل  التَّو�سُّ الأميرة  ا�ستطاعت  .. هل  القاعدة  َن�سِق هذه  ِوفْقَ  ِرْحَلتها  لكي تكمل 

»ُتوْب�سي ُتوْرفي « ؟ ..

تقدم الق�سة اأنماًطا مختلفة من الأن�ساق والتَّرتيبات )abc - abc اأو abb - abb ، اأو aab - aab( كو�سيلٍة لحل الم�سكلة التي 
تقابل الأميرَة في كل طريق َتـْجتازه .. وكان الحل يتم  بمعرفة الـُمْعَطى واتباع ترتيبه ؛ للو�سول اإلى اإيجاد الجزِء الناق�س ال�سحيح، اأو 
َن القاعدَة اأو النمَط المتبع ، فاإن هذه  الذي يتم اإحلُله في ترتيب النمط المتبع الناق�س .. وبالعتماد على الأ�سياء التي يمكن اأن تكوِّ
القاعدة اأو النمط يمكن اأن يتَّخَذ �سورًة ب�سرية اأو �سمعيًة اأو فيزيائية )طبيعية( ؛ اإذ  يمكن اأن نجد قواعَد المفهوم من خلل- مثًل- 
باع قاعدة الألوان الم�ستخدمة )�س 12( ، اأو العثور على المكان المنا�سب لإقامة ن�ساني�س ال�سيرك )�س  ترتيب الثِّمار )�س 6( اأو اتِّ
ا اأن تكت�سب خبرَة تحليِل ن�سٍق طبيعّي ، من خلل هذا النمط من الأن�سطة ؛ حيث  ي�ستطيع الأطفال التعرف على  13( ، يمكنك اأي�سً

ي روؤيتهم الذاتية لما يحدث حولهم في حياتهم اليومية . ع اأو التنبوؤ ، بما ُيَنمِّ مفهوم القاعدة، وتتكون لديهم القدرة على التَّوقُّ

كيف َنْقراأ الق�سة :
في كل جزء من هذه الق�سة ، ت�ساغ الم�سكلت في �سكل �سوؤال . ولذلك ، فاإنه بعد قراءة ال�سوؤال وترديده ب�سوت عاٍل : » تفاح ، تفاح، 
كمثرى ، تفاح ، تفاح ، كمثرى « ، و»وردي ، اأزرق ، اأبي�س ... وردي ، اأزرق ، اأبي�س « .. فاإن ذلك �سوف يوؤكد الإيقاع الخا�س بالكلمات 
الجديدة ، حتى دون اإدراك �ُسهولِة ا�ستيعاب مفهوم القاعدة . وللأداء ال�سحيح،  فاإنه عليك النظر بدقة في العلقة الحاكمة لترتيب 
الن�سق قبل الإحلل وبعده ؛ لتكت�سف القاعدة الحاكمة للنمط. ولذلك فاأنت بحاجة اإلى اأن تعطي الأطفال وقًتا كافًيا لأن يحلوا كل م�سكلة 
تواجههم في ترتيب هذه الأنماط ؛  ليتو�صلوا اإلى مغزى القاعدة اأو م�صمونها .. بل اإنه من الأف�صل بكثير - اإذا رغبت في عمل نمط م�صابه 

لما ورد بالق�صة من اأنماط - اأن يكون لديك �صيء ، يمكنك اأن ت�صنع منه نماذج اأو اأنماًطا حقيقية . 
ي هذه المفاهيم الح�سابية : كيف ُنَنمِّ

يميل الأطفال بالفطرة اإلى و�سع قواعد اأو اكت�سافها .. ذلك اأنهم يفكرون طبًقا لقواعد تفكيرهم الخا�س بهم ، عندما يقومون بل�سق 
المل�سقات اأو ر�سم ت�سميم ما ، اعتادوا عمله ِطْبًقا ِلَترتيٍب ما ، يت�سمن القاعدة اأو النمط الم�ستهدف . ولكي نوا�سل تنمية هذا النوع 
من حب المعرفة والف�صول ل�صالح درا�صة الأنماط ، فعلينا اأن َنـْجَعَلهم يدر�صوَن بعناية الأ�صياء المتكررة ، واأن ن�صاعدهم على اأن يتمتعوا 
باكت�صاف الأنماط والقواعد الدالة عليها . وفي حياتك اليومية ، عليك اأن ت�صاعد الأطفال على ال�صعور بالمتعة في اكت�صاف اأن الأنماط ، 

التي يتعرفون عليها من خالل الألعاب ، التي ت�صاعدهم على اكت�صاف و�صع هذه الأنماط عند ممار�صتهم هذه الألعاب ..

�سق ، َكْيفية ملء الأجزاء  ُد بها المفاهيُم الح�سابية التي تعتمد على َتْكراِر َنَمط اأو َن�َسق معيِّن ، فيدرك الأطفال من خلل الَعلقِة الحاكمة للنَّ )1( ُيْق�سَ
المفقودة اأو الخالية من الن�سق . 


